
ПРОТОКОЛ № 2 

на основание чл.181, ал.4 от ЗОП 

за разглеждане на допълнително представените документи за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор и техническите предложения 

от офертите на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публично състезание с рег. №18024 и предмет „Доставка и монтаж на технически средства 

за измерване на концентрация на прах чрез екстракция в димен газ след СОИ1 и СОИ2” 

 

На 18.05.2018 г. продължи своята работа комисия, назначена с заповед № 511 / 03.04.2018 

г. на Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в състав: 

Председател:  

инж. Л К – Р-л звено „Спец. измервания и защити“, цех „КИП, А и УИС” 

Членове: 

1. инж. Д П - Експерт КИП и автоматика, цех „КИП, А и УИС” 

2. М П  - Юрисконсулт, „Правен отдел“ 

3. С Н  - Експерт контрол на документи, Дирекция АДФК 

4. инж. Г Д - Търговски агент, „Търговски отдел“ 

 

След изтичане на срока за представяне на допълнителни документи и отстраняване на 

нередовности, посочени в Протокол № 1 от 09.05.2018 г. за съответствие с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор на документите, комисията продължи своята 

работа в закрито заседание, и установи следното: 

 

Участникът „АМЕЕС“ ООД, гр. Раднево с писмо вх. № 16283/11.05.2018 г. е представил 

изискуемите документи и е отстранил констатираните нередовности. 

 

Участникът „Лабексперт“ ООД, гр. София с писмо вх. № 17097/16.05.2018 г. е представил 

изискуемите документи и е отстранил констатираните нередовности. 

 

Участникът „Брайт инженеринг“ ООД, гр. Варна с писмо вх. № 16898/15.05.2018 г. е 

представил изискуемите документи и е отстранил констатираните нередовности. 

 

След това комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, тъй като отговарят на изискванията за лично състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя и са представили всички изискуеми документи. 

 

Участниците са представили технически предложения по образец на Възложителя. В тях 

са декларирали, че ще изпълнят поръчката съгласно изискванията на възложителя: 

1. Срок за изпълнение: 12 месеца след сключване на договор. Изпълнението на поръчката 

обхваща следните етапи: 

- Срок за изготвяне на работен проект и приемането му на ТС на Възложителя - до 3 месеца, 

след сключване на договор; 

- Срок за доставка на изделията – до 90 дни, след сключване на договор; 

- Срок за изпълнение монтажа на устройствата - ще се извърши при спрени СОИ 1 и СОИ 2, 

или през време на плановите им ремонти за 2018 – 2019 г.; 

- Срок за въвеждане в експлоатация на устройствата - поетапно за СОИ 1 и СОИ 2, след 

подписване на протокол за успешно проведени 72 часови проби. 

2. Място за доставка: “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД. Приборите за измерване ще бъдат доставени 

до Склад 3 на Дружеството. 

(След тяхното изписване ще бъдат предоставени за монтаж, настройка и пускане в 

експлоатация на изходите от СОИ-1 и 2). 

3. Изисквания за качество: - Поръчката ще бъде изпълнена в съответствие с всички изисквания 

на Възложителя посочени в Техническото задание.  

4. Гаранционен срок: За доставените измервателни устройства гаранционния срок е 12 месеца 

от датата на монтаж. Гаранционният срок започва да тече от подписване на протокол за 

успешно проведени 72 часови проби  



След разглеждане на представените документи, комисията констатира, че Техническите 

предложения на участниците „АМЕЕС“ ООД и „Лабексперт“ ООД отговарят на изискванията 

на възложителя. Представени са всички изискуеми документи. 

 

Комисията констатира следните нередовности в техническото предложение на 

участника „Брайт инженеринг“ ООД: 

Техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на т. V от „Техническо 

задание“, както следва:  

- По позиции от 1 до 6 няма описание на идентификационни номера (part number) и 

количествените характеристики на предлаганите от участника изделия, за да се сравнят с 

предоставените каталози;  

- За позиция 7 „Комплект за почистване на газопреносни части“ и позиция 8 „Консумативи за 

1 година за доставената апаратура“ няма предложение и не е представена никаква 

информация. 

Също така в „Техническо предложение“ не е предложено устройство или функция за 

„почистване на газоразпределителните елементи на сондата:  автоматично да се изпълнява 

цикъл за изчистване чрез горещ въздух”, съгласно изискванията на т. III, 2.1. от Техническите 

условия.  

Няма каталог за предложения „защитен блок против проникване на процесен газ в 

измервателните части на анализаторите при отпаднало напрежение“. 

Поради това и на основание чл. 107, т. 2, буква “а“ от ЗОП комисията предлага на 

възложителя да отстрани от процедурата участника „Брайт инженеринг“ ООД, гр. 

Варна, тъй като е представил техническо предложение, което не отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа като покани участниците на 01.06.2018 г. от 10:00 

часа в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД да присъстват при отваряне на плика с „Предлагани ценови 

параметри“. 

 

Комисията взе гореизложените решения с единодушие и състави настоящия протокол на 

28.05.2018 г. 

 

 

 

 КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

инж. Л К   – .............(п)................. 

 

Членове: 

инж. Д П   – ..............(п).................. 

 

 

М П    – ...............(п).................  

 

 

С Н    – ...............(п)................. 

 

 

инж. Г Д   – ..............(п).................. 

 


